Introductie:
Over Unique Weddings
Ik ben Maurice Snel, Geboren en getogen in Utrecht maar daar hoor je zolang ik niet boos ben
helemaal niks van terug!

Ik woon momenteel in Nieuwegein en ja, ik ben een echte regelnicht.
Ik ben lekker eerlijk en een tikkeltje eigenwijs.
Ik zie het unieke en mooie van iedereen en probeer dit te accentueren op de grote dag, een kleine
knipoog naar je “roots” of juist een accentje terug laten komen van een grote hobby/passie. Ik rijk
jullie volop ideeën aan om zo jullie dag echt bijzonder te maken

Na enkele jaren in de horeca en Sales gewerkt te hebben heb ik eind 2017 besloten om ander werk te
doen, werk dat net wat persoonlijker is en waarbij ik meer verantwoordelijkheid heb en meer
voldoening uit haal.

Ik verzorg met liefde de mooiste dag van jullie leven

Voor iedereen een unieke bruiloft op maat. Aangepast op al jullie wensen, met of zonder alle clichés.
Er is zoveel mogelijk en ik zal samen met jullie de leveranciers vinden die het best bij jullie passen.

Tafelstyling
Pakketprijzen op basis van 30 pers.
incl. reiskosten en op/ afbouw

Basis €695
Meerprijs p.p. 8,50
Moodboard
Wedding design
Kandelaren koper/zilver/ wit
incl. kaarsen op kleur naar
keuze

Valk €895,Meerprijs p.p. 11,95
Moodboard
Wedding design
Kandelaren koper/ zilver/ wit
incl. kaarsen op kleur naar
keuze

Diamond €1695,Meerprijs p.p. 16,95
Moodboard
Wedding design
Kandelaren koper/ zilver/wit/
kristal
incl. kaarsen op kleur naar keuze
(+ optie goudkleurige kaarsen)

Waxinelichthouders incl.
kaarsjes
Tafelvaasjes, bloemen op basis
van kleurkeuze

Waxinelichthouder incl.
kaarsjes
Tafelvaasjes, voorkeur kleur en
bloemkeuze doorgeven
mogelijk
*eventueel mogelijk om
bloemen en kaarsen te
groeperen op een plateau of
boomschijf

Waxinelichthouder incl. kaarsjes

Basis wit tafellinnen Valk
+ papieren tafellopers op kleur
Linnen servet op kleur
incl. servetring

Basis wit tafellinnen Valk
Tafellopers linnen op kleur
Linnen servet op kleur
incl. servetring
Zwart of goudkleurig bestek
Tafelschikking:
Naamkaartjes + Menukaartjes
Tafelnummers
Onderborden of placemats
Welkomsbord incl. bloemstuk

*eventueel mogelijk om
bloemen en kaarsen te
groeperen op een plateau of
boomschijf
Basis Wit tafellinnen Valk
Basis Wit servet Valk

-Tafelvaasjes, voorkeur kleur en
bloemkeuze doorgeven mogelijk
+ guirlande groen (bijvoorbeeld
eucalyptus/ gipskruid)
-Of groot bloemstuk (1 stuk per
tafel van 8 tot 12 pers)

Ceremoniestyling
Pakketprijzen op basis van 40 personen, voor meer personen geldt een meerprijs per persoon van
€5,-. (Op basis van meer bloemen/ vaasjes/ lantaarns, langere lopers enz.)
Bloemen in de bloemstukken zijn seizoensbloemen, kleuren zelf te bepalen.
Prijzen excl. Stoelen (Er van uitgaande standaard stoelen van de locatie te gebruiken)
Meerprijs huur witte klapstoelen 5,- per stuk

Incl. reiskosten en op/ afbouw
Basis
€1095,Moodboard ceremoniestyling
Kleurenpalet
Trouwbankje Wit metaal/kunststof of
Rotan
Kussens voor trouwbankje, kleur naar
keuze
Backdrop rond
Bloemstuk op backdrop
1x groot of 2x klein

Valk
€1595
Moodboard ceremoniestyling
Kleurenpalet
Trouwbankje Wit metaal/kunststof of Rotan

Windlichten gangpad
incl. kaarsen

Windlichten gangpad
incl. kaarsen

Kussens voor trouwbankje, kleur naar keuze
Backdrop rond (of anders in overleg)
Bloemstuk op backdrop
1x groot of 2x klein

Bloemstukjes gangpad of vloervaasjes of
Stoelvaasjes
Loper gangpad Wit of Perzische tapijtjes
Welkomsbord incl. bloemen
Bloemstuk vooraan gangpad (2x)

Prijslijst Ballondecoraties
Bezorgkosten op basis van €0,28 per km
* organisch is verschillende formaten ballonen (zie onderstaande voorbeelden)
Meerprijs bij keuze metallic ballonnen (+25%)

Ballonnenboog recht
ballonnenboog organisch
ballonnenboog organisch incl. verse bloemen
Backdrop rond met ballonnen
Ballonnenslinger per meter
Trosjes van 3 heliumballonnen
Ballonen muur organisch +/- 2,5x2,5 Meter

€185
€200
€245
€215
€19,95
€8,95
€395

Weddingplanner A tot Z
2895,(50 tot 70 uur)
Hierbij ben ik het gehele traject betrokken bij de voorbereiding van jullie bruiloft.
Taken die ik hierbij op mij neem zijn onder andere:
•

adviesgesprekken

•

ontwikkeling/ uitwerking concept

•

planning van alle voorbereidingen

•

begeleiden met maken van keuzes

•

contact en onderhandelingen met leveranciers

•

budgetbewaking

•

tijdschema/ draaiboek samenstellen

•

risico’s analyseren en indekken

•

extern contact met de gasten (voor beantwoorden van vragen m.b.t. locatie, routes,
dresscode, speeches, stukjes enz.)

•

aanwezigheid als ceremoniemeester op de dag zelf

Ceremoniemeester
€1250,(+/- 20 uur)

Taken die hier minimaal bij horen zijn:
•

dag-coördinatie

•

ontvangen/verwelkomen gasten

•

begeleiden dag-gasten naar locatie(s)

•

tijd bewaken

•

contact met leveranciers en locatie

•

vooraf alle afspraken checken met leveranciers

•

draaiboek opstellen

•

begeleiden fotograaf

•

zorg dragen voor bagage van het bruidspaar

Alle exacte taken zullen besproken worden en deze worden vermeld in de offerte en factuur.
Alles is bespreekbaar en in goed overleg is er heel veel mogelijk!

